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Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2016-01-28 
 
Tid 17.00 
 
Plats Sessionssalen i Stadshallen 
 
Följande ärende ska behandlas: 

1. Anmälningar KF 2016-01-28 
Dnr KS 2016/0039 

2. Angelica Kauntz (FI) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015/1178 

3. Johan Nymans (MP) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och  
skolnämnd Lund Öster 
Dnr KS 2015/1274 

4. Sara Thorngren (MP) avsägelse av uppdrag som nämndeman vid 
Lunds tingsrätt 
Dnr KS 2015/1280 

5. Sara Thorngrens (MP) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden 
Dnr KS 2015/1281 

6. Renhållningstaxa för Lunds kommun 2016 
Dnr KS 2015/1176 

7. Inrättande av koldioxidavgift och klimatfond i Lunds kommun 
Dnr KS 2015/0352 

8. FörNyaLund motion om folkomröstning i Lunds kommun om den 
planerade spårvägen Lund C - ESS 
Dnr KS 2015/1078 

9. Gunnar Brådvik (FP) motion ”Samordna sommarlovsaktiviteterna” 
Dnr KS 2015/0766 

10. Inkomna frågor till KF 2016-01-28 
Dnr KS 2016/0041 
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11. Interpellation från Ted Ekeroth (SD) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Anders Almgren (S) angående EU-migranter vid Källby 
camping 
Dnr KS 2015/1023 

12. Interpellation från Ted Ekeroth (SD) ställd till servicenämndens 
ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP) angående öppnande av 
HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn på Sularpsfarmen 
Dnr KS 2015/1025 

13. Interpellation från Börje Hed (FNL) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Anders Almgren (S) ”Behövs spårvägen?” 
Dnr KS 2015/1028 

14. Medborgarförslag om säkrat och ökat flyktingmottagande i Lunds 
kommun 
Dnr KS 2015/0314 

15. Medborgarförslag - ökad säkerhet på väg 936. 
Dnr KS 2015/0323 

16. Medborgarförslag angående tiggare i Lunds centrum. 
Dnr KS 2015/0339 

17. Medborgarförslag angående spårvägsprojektet i Lund. 
Dnr KS 2015/0403 

18. Medborgarförslag angående nedskräpning i Lunds kommun 
Dnr KS 2015/0814 

19. Medborgarförslag om alternativ gångväg vid Knivsåsens 
naturreservat. 
Dnr KS 2015/0687 

20. Medborgarförslag om att återinföra servicebussarna  
Dnr KF 2014/0082 

21. Medborgarförslag - Folkparken i Lund - ny destination för 
Skåneturismen 
Dnr KF 2014/0121 

22. Medborgarförslag ”Slå vakt om stadsvallen” 
Dnr KS 2015/0545 

23. Medborgarförslag angående Lund kommuns e-post hantering 
Dnr KS 2015/1107 
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24. Medborgarförslag angående användning av tornbyggnaden i gamla 
observatoriet 
Dnr KS 2015/1108 

25. Medborgarförslag angående plaskdamm 
Dnr KS 2015/1109 

26. Medborgarförslag ”Bygg en estrad vid plaskdammen i 
Klostergården!” 
Dnr KS 2015/1050 

27. Medborgarförslag angående konstverk 
Dnr KS 2015/1110 

28. Medborgarförslag angående Högevallsbadet 
Dnr KS 2015/1111 

29. Medborgarförslag avseende ordningsregler på kommunens kultur- 
och fritidsanläggningar 
Dnr KS 2015/1113 

30. Medborgarförslag ”Utöka antalet boulebanor i Dalby” 
Dnr KF 2012/0089 

31. Medborgarförslag rörande växtdryck som norm 
Dnr KS 2015/0968 

32. Medborgarförslag angående diverse ämnen 
Dnr KS 2015/1082 

33. Medborgarförslag angående snöröjning 
Dnr KS 2015/1191 

34. Medborgarförslag om att inte pynta staden med oetiskt material 
Dnr KS 2015/0943 

35. Medborgarförslag om att Stenkrossen i Lund inte ska rivas 
Dnr KS 2015/0684 

 
 
 
 
Lennart Prytz (S) 
Ordförande 

Daniella Ivkovic 
sekreterare 
daniella.ivkovic@lund.se 
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Ledamöter 
Lennart Prytz (S), Ordförande 
Christina Sjöström (MP), vice ordf 
Holger Radner (L), 2:e v ordf 
Björn Abelson (S) 
Anders Almgren (S) 
Kenth Andersson (S) 
Peter Fransson (S) 
Lena Fällström (S) 
Elin Gustafsson (S) 
Anna-Lena Hogerud (S) 
Fanny Johansson (S) 
Monica Molin (S) 
Ann-Margreth Olsson (S) 
Jeanette Olsson (S) 
Mattias Olsson (S) 
Per Olsson (S) 
Stig Svensson (S) 
Adrian Borin (M) 
Louise Burman (M) 
Mats Helmfrid (M) 
Dan Ishaq (M) 
Ronny Johannessen (M) 
Vera Johnsson (M) 
Louise Rehn Winsborg (M) 
Göran Wallén (M) 
Christer Wallin (M) 
Marcus Lantz (M) 
Felix Solberg (M) 
Jörgen Forsberg (M) 
Klas Svanberg (M) 
Emma Berginger (MP) 
Peter Bergwall (MP) 
Yanira Difonis (MP) 
Cecilia Emanuelsson (MP) 
Johan Lambreus Mattsson (MP) 
Ulf Nymark (MP) 
Joakim Månsson Bengtsson (MP) 
Teresia Olsson (MP) 
Cecilia Barnes (L) 
Gunnar Brådvik (L) 
Lars Hansson (L) 
Mia Honeth (L) 
Ulf Nilsson (L) 
Philip Sandberg (L) 
Hanna Gunnarsson (V) 
Görild Malmberg (V) 
Mats Olsson (V) 
Sven-Bertil Persson (V) 
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Angelica Svensson (V) 
Hans-Olof Andersson (SD) 
Matthew Bonnor (SD) 
Dragan Brankovic (SD) 
Ted Ekeroth (SD) 
Bo Kjellberg (SD) 
Börje Hed (FNL) 
Marie Henschen (FNL) 
Anne Landin (FNL) 
Sverker Oredsson (FNL) 
Lars V Andersson (C) 
Bernt Bertilsson (C) 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
Cherry Batrapo (FI) 
Pernilla West (FI) 
Torsten Czernyson (KD) 
Agneta Lindskog (KD) 
 
Ersättare 
Mohsen Abtin (S) 
Joakim Friberg (S) 
Rune Granqvist (S) 
Ronny Hansson (S) 
Akram Heidari (S) 
Eleni Rezaii Liakou (S) 
Eva S Olsson (S) 
Klara Strandberg (S) 
Fredrik Ljunghill (M) 
Birger Swahn (M) 
Inga-Lisa Sjödin (M) 
Lotta Eldh Pålsson (M) 
Johanna Anehus (M) 
Nils Paulsson (M) 
Alexander Wallin (M) 
Anders Ebbesson (MP) 
Jean Niyongabo (MP) 
Hanna Örnskär (MP) 
Erik Hammarström (MP) 
Ulf Holm (MP) 
Karl Branzén (L) 
Hanna Håkanson (L) 
Inger Tolsved Rosenkvist (L) 
Christer Wallström (L) 
Helena Falk (V) 
Anders Jarfjord (V) 
Lars A Ohlsson (V) 
Christoffer Brinkåker (SD) 
Mats Hansson (SD) 
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD) 
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Jan Annerstedt (FNL) 
Tove Persson (FNL) 
Mattias Horrdin (C) 
Karin Nilsson (C) 
Marit Stigson (FI) 
Saranna Lundén (FI) 
Zoltán G Wagner (KD) 
Ljiljana Lipovac (KD) 
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1. Anmälningar KF 2016-01-28 
Dnr KS 2016/0039 

  

Länsstyrelsen Skånes beslut 2016-01-12, Tillsyn över kommunens beslut 
att anta detaljplan för del av Stångby m.fl i Stångby, Lunds kommun, Dnr 
KS 2015/0994 

Länsstyrelsen överprövar inte kommunfullmäktiges beslut den 17 
december 2015 § 286, att anta detaljplan för del av Stångby m.fl i 
Stångby, Lunds kommun.  

Länsstyrelsen Skånes protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet Dnr KS 2015/1275  

Kammarrättens beslut 2016-01-04, Inhibition i mål om 
laglighetsprövning;fråga om prövningstillstånd, gällande 
kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17 § 282 Planering för 
genomförandet av spårväg Lund C –ESS, Dnr KS 2015/0129 

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens 
avgörande står därför fast.  

Vård- och omsorgsförvaltningen/Myndighetsfunktionen, Rapportering 
till kommunfullmäktige i Lunds kommun gällande icke verkställda beslut 
enligt socialtjänstlagen, äldreomsorg per 31/12 2015, Dnr KS 2016/0042 

Uppgifter för inrapportering på individnivå enligt 16 kap 6f§ 
socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen där verkställighet från beslut eller avbrott inte skett 
inom tre månader. Rapporteringen avser omsorg om äldre.  

Värd och omsorgsförvaltningen har inga icke verkställda beslut gällande 
omsorg om äldre att redovisa per den 31/12 2015.  

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-01-14 Detaljplan 
för Murgrönan 11 i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/0043 

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 7 januari 2016.  

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-01-14 Ändring av 
detaljplan för ABC-boken 70 m fl i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 
2016/0043 

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 18 december 2015.  

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-01-14 Ändring av 
detaljplan för Kugghjulet 4 i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/0043 

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 18 december 2015.  

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-01-14 Detaljplan 
för del av Linero 2:1 m fl i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/0043 

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 18 december 2015. 
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Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-01-14 Ändring av 
detaljplan för  Väster 3:32 i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/0043 

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 30 december 2015. 
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2. Angelica Kauntz (FI) avsägelse av uppdrag 
som ersättare i kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015/1178 

Sammanfattning 
En avsägelse har inkommit från Angelica Kauntz (FI) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Angelica Kauntz (FI) avsägelse inkommen den 26 november 2015. 
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3. Johan Nymans (MP) avsägelse av uppdrag 
som ersättare i barn- och  skolnämnd Lund 
Öster 
Dnr KS 2015/1274 

Sammanfattning 
En avsägelse har inkommit från Johan Nyman (MP) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnd Lund Öster. 

Beslutsunderlag 
Johan Nymans (MP)avsägelse inkommen den 16 december 2015.   
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4. Sara Thorngren (MP) avsägelse av uppdrag 
som nämndeman vid Lunds tingsrätt 
Dnr KS 2015/1280 

Sammanfattning 
En avsägelse har inkommit från Sara Thorngren (MP) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt. 

Beslutsunderlag 
Sara Thorngrens (MP) avsägelse inkommen den 17 december 2015.   
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5. Sara Thorngrens (MP) avsägelse av 
uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden 
Dnr KS 2015/1281 

Sammanfattning 
En avsägelse har inkommit från Sara Thorngren (MP) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sara Thorngrens (MP) avsägelse inkommen den 17 december 2015.   
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6. Renhållningstaxa för Lunds kommun 2016 
Dnr KS 2015/1176 

Sammanfattning 
Renhållningsstyrelsen har översänt förslag till Renhållningstaxa 2016 till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015 
Renhållningsstyrelsens beslut den 3 november 2015 
Tjänsteskrivelse med förslag till Renhållningstaxa för Lund 2016   
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7. Inrättande av koldioxidavgift och klimatfond 
i Lunds kommun 
Dnr KS 2015/0352 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att lägga fram 
förslag på att införa en koldioxidavgift och en klimatfond. Detta uppdrag 
ska samordnas med uppdraget att utreda ett system för 
klimatkompensation av tjänsteresor utförda av anställda och 
förtroendevalda i Lunds kommun. Lunds kommuns Riktlinjer för resor 
och transporter och Handlingsplan för miljöfordon ska beaktas under 
arbetet.  

Förslaget är att införa en koldioxidavgift på resor och transporter som 
avsätts till en klimatfond som kan finansiera klimatåtgärder. Detta 
kommer att förbättra Lunds kommuns möjligheter att nå sina klimatmål 
och bidra till att kommunen kan bli fossilbränslefri till 2020 enligt beslut 
i kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade 2015-11-10 

att rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
införa koldioxidavgift och klimatfond enligt förslaget samt att fastställa 
regler för klimatfond enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-12-07 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut 2015-11-10 § 53 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-03 
Vård- och omsorgsnämndens remissvar på koldioxidavgift och 
klimatfond 2015-06-29 
Servicenämndens remissvar på koldioxidavgift och klimatfond 
2015-06-24 
Socialnämndens remissvar på koldioxidavgift och klimatfond 
2015-06-24 
Utbildningsnämndens remissvar på koldioxidavgift och klimatfond 
2015-06-24 
Miljönämndens remissvar på koldioxidavgift och klimatfond 
2015-06-24 
Barn- och skolnämnden östers remissvar på koldioxidavgift och 
klimatfond 2015-06-22 
Kultur- och fritidsnämndens remissvar på koldioxidavgift och klimatfond 
2015-06-22 
Renhållningsstyrelsens remissvar på koldioxidavgift och klimatfond 
2015-06-22 
Byggnadsnämndens remissvar på koldioxidavgift och klimatfond 
2015-06-22 
Tekniska nämndens remissvar på koldioxidavgift och klimatfond 
2015-06-22 
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Barn- och skolnämnd Lunds stads remissvar på koldioxidavgift och 
klimatfond 2015-06-17 
Förslag till regler för klimatfond 2015-03-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-09-30 § 203 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-09-30 § 205   
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8. FörNyaLund motion om folkomröstning i 
Lunds kommun om den planerade spårvägen 
Lund C - ESS 
Dnr KS 2015/1078 

Sammanfattning 
FörNyaLund (FNL) föreslår i en motion att en kommunal folkomröstning 
om spårvägen snarast genomförs enligt lagen om kommunala 
folkomröstningar, samt att de nödvändiga praktiska frågorna kring 
folkomröstningen snarast blir föremål för partiöverläggningar. 

FNL anför att spårvägen är en av de största investeringarna för Lunds 
kommun någonsin och att planen enligt planeringsdokument är den första 
etappen som ska följas av ytterligare etapper genom centrala staden till 
stora investeringskostnader och med stor påverkan på miljön. FNL riktar 
stark kritik mot hur spårvägen hanterats i kommunen. Frågan om 
kollektivtrafiken har tidigt låsts till spårväg som det enda och nödvändiga 
alternativet medan lika miljövänliga och avsevärt mindre 
kostnadskrävande alternativ lanseras på bred front i andra städer. 
Projektet har drivits i en mycket begränsad krets och saknar den 
nödvändiga demokratiska förankringen hos lundaborna. Projektet har 
också i viktiga delar av underlaget anmärkningsvärda felaktigheter och 
överoptimistiska siffror, inte minst i det skede ledande politiker låste sig 
för projektet. 

Lunds kommuns ekonomi är ansträngd samtidigt som behovet av 
investeringar är stort. De kommer framöver att få finansiella 
konsekvenser för kommunens ekonomi. Därför är det centralt att Lunds 
invånare får möjlighet att direkt påverka kommunens största 
investeringsfråga där behovet är oklart och den ekonomiska risken 
betydande. 

 

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR: 

Enligt 5 kap 34 § kommunallagen får fullmäktige besluta att det som ett 
led i beredningen av ett ärende ska inhämtas synpunkter från medlemmar 
i kommunen. Detta kan bl.a ske genom folkomröstning. Om synpunkter 
ska inhämtas genom en omröstning får fullmäktige besluta att det, med 
tillämpning av 5 kap vallagen ska framställas röstlängd och röstkort för 
omröstningen. 

Ett ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige 
också väckas av minst tio procent av de röstberättigade i 
kommunmedlemmarna enligt lagen om kommunala folkomröstningar 
(folkinitiativ). Om ett folkinitiativ har väckts ska fullmäktige besluta att 
hålla folkomröstning om den fråga som initiativet avser är sådan att 
fullmäktige kan besluta om den, och inte minst två tredjedelar av de 
närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. 
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Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstningar finns i lagen 
om kommunala folkomröstningar. Av denna framgår bl.a att fullmäktige 
i anslutning till sitt beslut att hålla folkomröstning ska besluta om dag för 
omröstningen, omröstningsdistrikt och lokaler, fråga och svarsalternativ 
m.m. Dagen för folkomröstningen ska beslutas efter samråd med den 
centrala valmyndigheten. För folkomröstningens genomförande i en 
kommun svarar valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2015 
FörNyaLunds motion den 26 oktober 2015   
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9. Gunnar Brådvik (FP) motion ”Samordna 
sommarlovsaktiviteterna” 
Dnr KS 2015/0766 

Sammanfattning 
Gunnar Brådvik (FP) föreslår i motion att fullmäktige uppdrar åt berörda 
nämnder att i samråd med föreningslivet, ta fram en samlad 
förvaltningsövergripande organisation för att på ett bättre sätt samordna 
sommarlovsaktiviteterna i kommunen. 

Kommunkontoret föreslår att kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att 
i samråd med berörda förvaltningar och föreningslivet samordna 
planering och informationsinsatser för samtliga sommarlovsaktiviteter. 

Servicenämnden föreslås få i uppdrag att bistå med att ta fram tydliga 
riktlinjer och prissättning för lokaluthyrning mm, enligt motionärens 
förslag, samt att motionen därmed ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-19 dnr 2015/ 0766 
Motion Gunnar Brådvik (FP) Samordna sommarlovsaktiviteterna. 
   

 



    
Kommunfullmäktige Kungörelse 19 (45) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-01-28 KS 2015/1067  
    

 
 

10. Inkomna frågor till KF 2016-01-28 
Dnr KS 2016/0041 
  

 



    
Kommunfullmäktige Kungörelse 20 (45) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-01-28 KS 2015/1067  
    

 
 

11. Interpellation från Ted Ekeroth (SD) ställd 
till kommunstyrelsens ordförande Anders 
Almgren (S) angående EU-migranter vid 
Källby camping 
Dnr KS 2015/1023 

Sammanfattning 
Interpellanten ställer ett antal frågor angående Källby camping som 
evakueringsplats för EU-migranter.  

Beslutsunderlag 
Ted Ekeroths (SD) interpellation inkommen den 14 oktober 2015. 
Anders Almgrens (S) interpellationssvar inkommen den 29 oktober 2015.   
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12. Interpellation från Ted Ekeroth (SD) ställd 
till servicenämndens ordförande Johan 
Lambreus Mattsson (MP) angående öppnande 
av HVB-hem för ensamkommande 
flyktingbarn på Sularpsfarmen 
Dnr KS 2015/1025 

Sammanfattning 
Interpellanten ställer följande frågor till servicenämndens ordförande 
Johan Lambreus Mattsson gällande planerna på ett HVB-hem på 
Sularpsfarmen:  

Tänker Mattsson riva upp kontraktet, eller låta det fortgå trots att Fakro 
inte uppfyllt sina skyldigheter gentemot staten och Skatteverket, och trots 
formuleringarna i kontraktet enligt ovan ?  

Den större av byggnaderna har byggts om, utan bygglov, och har inte än 
så länge stoppats: 

Kommer Mattsson agera för att följa lagen och utkräva bygglov för 
bygget i det stora huset ? 

Beslutsunderlag 
Ted Ekeroths (SD) interpellation den 14 oktober 2015 
Johan Lambreus Mattssons (MP) interpellationssvar inkommen den 27 
oktober 2015 
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13. Interpellation från Börje Hed (FNL) ställd 
till kommunstyrelsens ordförande Anders 
Almgren (S) ”Behövs spårvägen?” 
Dnr KS 2015/1028 

Sammanfattning 
Interpellanten ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Anders Almgren (S) gällande spårvägsprojektet:  

Är gjorda beräkningar av kapacitetsbehovet gjorda på ett transparent och 
tillförlitligt sätt ?  

Finns anledning att ifrågasätta dessa beräkningar ? 

Beslutsunderlag 
Börje Heds interpellation den 12 oktober 2015 
Anders Almgrens (S) interpellationssvar inkommen den 29 oktober 2015   
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14. Medborgarförslag om säkrat och ökat 
flyktingmottagande i Lunds kommun 
Dnr KS 2015/0314 

Sammanfattning 
Olga Nilsson, Amanda Angelöw, Jacob Strindlöv m.fl. har kommit in 
med ett medborgarförslag gällande säkrat och ökat flyktingmottagande i 
Lunds kommun. Förslagsställarna vill med förslaget synliggöra att stödet 
för ett säkrat och ökat flyktingmottagande är starkt och brett förankrat i 
Lund, i det civila samhället såväl som hos medborgarna. De yrkar att 
Lunds kommun avsevärt ska utöka det nuvarande avtalet om antalet 
platser för mottagande så att det i högre utsträckning står i proportion till 
kommunens invånarantal. De yrkar också att Lunds kommun ska utforma 
en handlingsplan som möjliggör ett utökat mottagande. Handlingsplanen 
ska vara klar senast 2016 och innehålla konkreta åtgärder som möjliggör 
ett ökat och förbättrat mottagande i Lunds kommun avseende exempelvis 
skola, bostäder och integration. Handlingsplanen ska tas fram i 
samverkan och dialog med ideella organisationer som har kontakt med 
den berörda målgruppen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om säkrat och ökat flyktingmottagande i Lunds 
kommun, inkommen den 23 mars 2015. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2015. 
Socialnämndens beslut den 20 maj 2015, § 103. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2015. 
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 254. 
Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2015, § 200.  
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015, § 237. 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2015, § 291. 
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15. Medborgarförslag - ökad säkerhet på väg 
936 
Dnr KS 2015/0323 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag om åtgärder på väg 936 vid 
bostadsområdet Haraldfält i Stångby. Åtgärder som föreslås är bland 
annat utveckling av tätortsporten i söder, bygga ordentliga hållplatser för 
skolbussen samt en rondell norr om bebyggelsen. Sammantaget anser 
tekniska förvaltningen att de åtgärder som är vidtagna är tillräckliga i 
nuläget, och att det pågående planeringsarbetet bör avvaktas. 

Beslutsunderlag 
Ralph Berger Torres medborgarförslag den 23 mars 2015 
Tekniska nämndens beslut den 12 maj 2015 § 99. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2015 
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 255. 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 157. 
Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2015, § 201. 
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015, § 238. 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2015, § 292.   
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16. Medborgarförslag angående tiggare i 
Lunds centrum 
Dnr KS 2015/0339 

Sammanfattning 
Piotr Wisniewski föreslår i ett medborgarförslag att kommunfullmäktige 
ska besluta om särskilda utpekade platser i Lunds centrum där tiggeri är 
tillåtet och att tiggeri på andra platser än dessa bestämda ska betraktas 
som störande av den allmänna ordningen. Wisniewski förslår också att 
det ska införas ett bokningssystem för dessa platser och att den som vill 
tigga ska boka exempelvis ett fyra timmars tiggeripass för önskad plats. 
Vid flera sökande till en viss tiggarplats ska en väntelista införas. 
Parkeringsvakter ska i samarbete med polisen åläggas att se till att denna 
ordning upprätthålls. Vid tiggeri på otillåten plats kan tre varningar 
utfärdas, varvid den tredje varningen skulle innebära brottet ”ohörsamhet 
mot ordningsmakten”. 

Beslutsunderlag 
Piotr Wisniewskis medborgarförslag gällande tiggare i Lunds centrum, 
den 28 mars 2015. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2015. 
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 256. 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 158. 
Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2015, 202. 
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015, § 239. 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2015, § 293. 
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17. Medborgarförslag angående 
spårvägsprojektet i Lund 
Dnr KS 2015/0403 

Sammanfattning 
Mattias Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utreder 
möjligheter och kostnader för en spårvagnstunnel genom centrum. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets skrivelse 2015-07-03 
Medborgarförslag 2015-04-06 
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 306. 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2015, § 294.   
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18. Medborgarförslag angående nedskräpning 
i Lunds kommun 
Dnr KS 2015/0814 

Sammanfattning 
Mary Pivén föreslår att Lunds kommun satsar på funktionsdugliga och 
rätt placerade fimp- och skräpkorgar för att underlätta för medborgare att 
ta sitt ansvar för skräpfri stadsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommen den 20 augusti 2015. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2015. 
Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2015, § 347. 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2015, § 295.   

 



    
Kommunfullmäktige Kungörelse 28 (45) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-01-28 KS 2015/1067  
    

 
 

19. Medborgarförslag om alternativ gångväg 
vid Knivsåsens naturreservat 
Dnr KS 2015/0687 

Sammanfattning 
Förslagsställarna föreslår att en alternativ gångväg anläggs genom 
skogen mellan busshållplatsen Knivsåsen och Knivsåsens naturreservat, 
istället för den som går mellan deras hus. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 22 juni 2015, jämte bilagor 
Tekniska nämndens beslut den 16 september 2015, § 175, jämte bilagor 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015 
Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2015, § 383. 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2015, § 297.   
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20. Medborgarförslag om att återinföra 
servicebussarna  
Dnr KF 2014/0082 

Sammanfattning 
Barbro Nilsson med flera personer har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår att kommunen återinför systemet med 
servicebussar samt att man därvid särskilt beaktar behovet av busstrafik 
till vårdcentralerna. Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2015, 
att återemittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda kostnaderna 
för servicelinjetrafiken. 

Beslutsunderlag 
Barbro Nilssons m.fl medborgarförslag den 9 juni 2014 
Tekniska nämndens beslut den 15 oktober 2014, § 190, jämte bilagor 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2014 
Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2014, § 348 
Kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2015, § 13 
Tekniska förvaltningens skrivelse den 17 oktober 2015 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2015 
Kommunstyrelsens beslut den 2 december 2015, § 409 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2015, § 299.   
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21. Medborgarförslag - Folkparken i Lund - ny 
destination för Skåneturismen 
Dnr KF 2014/0121 

Sammanfattning 
Annette Larsson har inkommit med ett medborgarförslag om att göra 
Folkparken till en ny turistmagnet inom trägårdsturism liknande Sofiero, 
Rosendal och Bosjökloster.  

I förslaget framgår hur man kan utveckla Folkparken till en turistmagnet 
och bredda utbudet med bland annat matproduktion, trädgårdsexperiment 
eller odlingslotter med mera.  

Kommunkontoret har fått i uppdrag att utreda medborgarförslag utifrån 
ett turismutvecklingsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Folkparken i Lund – ny destination för 
Skåneturismen, Lund oktober 2014  
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-10--11 § 121  
Mailkonversation från Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare, Tekniska 
förvaltningen den 2 november 2015  
Ge serviceförvaltningen i uppdrag att utreda användningen av 
folkparken, KU 2015/0434  
Kommunkontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag: Folkparken i lund 
– ny destination för skåneturismen den 2 november 2015 (denna 
skrivelse). 
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22. Medborgarförslag ”Slå vakt om 
stadsvallen” 
Dnr KS 2015/0545 

Sammanfattning 
 John Karlsson föreslår i medborgarförslag 2015-05-18 att Lunds 
kommun ska informera om Lunds medeltida stadsvall, dels i Stadsparken 
och dels vid Kråkelyckan 6 intill S:t Laurentiigatan. 

Kommunkontoret föreslår fullmäktige besluta att medborgarförslaget, 
genom tekniska nämndens beslut att märka ut Lunds medeltida stadsvall i 
Stadsparken, ska anses besvarat. Kommunkontoret föreslår även att 
fullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inleda en dialog med 
fastighetsverket rörande möjligheterna till skyltning och information om 
Lunds medeltida stadsvall, vid Kråkelyckan. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-17 
Tekniska nämndens protokoll 2015-10-21 
Medborgarförslag John Karlsson 2015-05-18   
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23. Medborgarförslag angående Lund 
kommuns e-post hantering 
Dnr KS 2015/1107 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunens 
hantering av e-post förbättras. 

 

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR: 

Förslaget är för oprecist för att kunna ligga till grund för något beslut av 
fullmäktige i sak. Kommunkontoret föreslås att det avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015 
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015   
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24. Medborgarförslag angående användning 
av tornbyggnaden i gamla observatoriet 
Dnr KS 2015/1108 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att ni politiker i 
fortsättningen inte väntar så länge med att be folk lämna in förslag på hur 
man ska komma tillrätta med problem som ni själva inte kan lösa. 

 

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR: 

Förslaget är inte så formulerat att det kan ligga till grund för något beslut 
i sak av fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015 
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015   
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25. Medborgarförslag angående plaskdamm 
Dnr KS 2015/1109 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att nästa plaskdamm 
placeras på den plats där den kan beräknas locka flest besökare. 

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR: 

Flera faktorer måste naturligtvis beaktas vid placering plaskdammar. Det 
får förutsättas att berörda nämnder härvid väger in besöksfaktorn. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015 
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015   
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26. Medborgarförslag ”Bygg en estrad vid 
plaskdammen i Klostergården!” 
Dnr KS 2015/1050 

Sammanfattning 
Jan Engvald m.fl. föreslår i medborgarförslag gällande fontänen och 
plaskdammen invid Klostergårdens centrum att man bygger en enkel 
estrad i sluttningen nedanför pumphuset, att fler bänkar placeras vid 
gångvägen väster om dammen, att en grillplats anordnas i det västra 
hörnet vid skolan och att man ser över möjligheten att sätta ut bänkar för 
äldre längs gångstigarna till centrum. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet den 20 oktober 2015 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2015.   
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27. Medborgarförslag angående konstverk 
Dnr KS 2015/1110 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunens fontäner 
säljs till länder där invånarna kan förväntas ha större glädje av dem. 

 

Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015 
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015   
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28. Medborgarförslag angående 
Högevallsbadet 
Dnr KS 2015/1111 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att Högevallsbadet 
ålägges att ta itu med lortigheten. Besökare använder ett elektroniskt 
armband som nyckel till klädskåp. Om armbandet görs om så det även 
känner av toalettbesök så blir det ju lätt att upptäcka om någon är i 
anläggningen påfallande länge utan att besöka toalett. Personalen hör ju 
om armbandet börjar pipa. 

 

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR: Kommunkontoret föreslår 
att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015 
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015   
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29. Medborgarförslag avseende 
ordningsregler på kommunens kultur- och 
fritidsanläggningar 
Dnr KS 2015/1113 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen försöker 
få fler personer att följa ordningsreglerna på kommunens egna kultur- 
och fritidsanläggningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015 
Göran Johanssons medborgarförslag, inkommet den 10 november 2015   
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30. Medborgarförslag ”Utöka antalet 
boulebanor i Dalby” 
Dnr KF 2012/0089 

Sammanfattning 
Folke Ekberg och Arne Harryson har i medborgarförslag föreslagit 
kommunen att anlägga ytterligare tre boulebanor i anslutning till de 
boulebanor kommunen tidigare anlagt på den gamla deponin i 
Pinnmölleparken i Dalby. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2015. 
Medborgarförslag daterat den 24 april 2012. 
Kommunala pensionärsrådets beslut den 19 november 2015, § 31. 
Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2014, § 346. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2014. 
Tekniska förvaltningens yttrande den 22 oktober 2014. 
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss den 31 januari 2013, § 22. 
Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning den 20 december 2012, § 
246. 
Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning den 29 november 2012, § 
226. 
Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning den 25 oktober 2012, § 
207. 
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2012, § 297. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2012. 
Tekniska nämndens beslut den 22 augusti 2012, § 151. 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 juni 2012.   
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31. Medborgarförslag rörande växtdryck som 
norm 
Dnr KS 2015/0968 

Sammanfattning 
Erik Anderberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunens 
verksamheter inför växtdryck som norm, eftersom det ger klimat- och 
hälsofördelar, samt ökar djurens välfärd. 

Servicenämnden har beretts tillfälle yttra sig över medborgarförslaget 
och framför följande: 

Lunds kommun har med bred delaktighet från de förvaltningar och 
nämnder som hanterar mat och måltider tagit fram ett 
kommungemensamt styrdokument för mat och måltider – en kostpolicy, 
som antogs av kommunfullmäktige i augusti 2014. Kommunfullmäktige 
antog i maj 2014 LundaEko, Lunds program för hållbar utveckling. I 
kostpolicyns hänvisas till LundaEko kring specifika siffermål såsom t ex 
andel ekologiska livsmedel. I båda dokumenten är hållbar konsumtion 
och produktion som gynnar en hållbar utveckling, biologisk mångfald etc 
centrala delar och av mycket stor vikt. 

Servicenämnden ser positivt på att kommunen på alla sätt gör kloka, 
hållbara livsmedelsval men som också innehåller den näring som barn, 
elever och brukare behöver och som anges i de av statens livsmedelsverk 
vetenskapligt baserade näringsrekommendationerna. 

Kring näringsinnehåll och livsmedel generellt bygger kostpolicyn på 
statens livsmedelsverks riktlinjer för bra mat i förskolan, bra mat i skolan 
och bra mat i äldreomsorgen som i sin tur baseras på nordiska 
näringsrekommendationer. I dessa underlag förordas inte växtbaserad 
dryck som standard utan animalisk mjölk och mejeriprodukter. 

För barn, elever och brukare som av medicinska skäl inte tål 
mjölkproteiner används växtbaserade livsmedel både i maträtter och 
erbjuds som dryck. För alla barn och elever erbjuds också vatten som 
måltidsdryck. För brukare inom vård och omsorg erbjuds ytterligare 
dryckesalternativ för att stimulera vätskeintaget med valfrihet för 
brukarna som grund. 

I förskolan och skolans måltidsutbud minskas bl a mängden kött och 
antal köttbaserade maträtter för att uppnå en hållbar konsumtion. Det 
nötkött som används är ekologiskt naturbetes nötkött. Animaliska 
mejeriprodukter, mjölk, fil, yoghurt, ost etc som används är till mycket 
stor del ekologiska. Dessa aktiva val och kvalitetskrav återspeglas i 
kommunens upphandlade ramavtal för livsmedel kring kött och 
mejeriprodukter och bidrar till en hållbar konsumtion med både 
klimatfördelar och bra djurvälfärd. 

I vård och omsorgsverksamhet är mejeriprodukter en viktig näringskälla 
för bl a intag av kalcium för att motverka benskörhet och proteiner för att 
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bidra till god sårläkning. Växtbaserade mjölkprodukter är inte likvärdiga 
med animaliska mjölkprodukter ur ett näringsmässigt perspektiv. 

Servicenämnden föreslår att verksamheter i Lunds kommun följer 
LundaEko och Kostpolicyns innehåll. Båda besluten revideras och 
hänsyn tas då till nya forskningsrön när dessa är anmodade och 
rekommenderade av statens livsmedelsverk. 

 

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR: 

Mot bakgrund av vad servicenämnden har anfört föreslår 
kommunkontoret att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015 
Servicenämndens beslut den 25 november 2015, § 99, jämte bilagor 
Medborgarförslag inkommet den 2 oktober 2015   
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32. Medborgarförslag angående diverse 
ämnen 
Dnr KS 2015/1082 

Sammanfattning 
Göran Johansson har inkommit med ett antal medborgarförslag: 

Nr 89 – att det på kommunens hemsida läggs ett meddelande där det står 
att kommunen tackar mig för att jag bevisat att ni politiker inte bryr er 
om inkomna medborgarförslag. 

Nr 90 – att ni politiker ger förvaltningspersonalen en åthuting för att 
deras lagbrott gett misshaglig aktivitet. 

Nr 96 – att offentlig kopulering på Högevallsbadet bara tillåts vid de 
tillfällen då filmning är tillåten. 

Nr 98 – att Högevallsbadet i fortsättningen ålägges att vid anställning i 
första hand välja dem som själva följer ordningsregler. 

Nr 99 – att (viss person) ombedes förklara varför jag hotades med 
polisanmälan. 

Nr 101 – att kommunen införskaffar lejonkostymen och kallar 
tillståndsgivningen för Lunde-tjänsten. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2015 
Göran Johanssons medborgarförslag nr 89, 90, 96, 98, 99 och 101   
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33. Medborgarförslag angående snöröjning 
Dnr KS 2015/1191 

Sammanfattning 
Piotr Wisniewski föreslår i ett medborgarförslag 

att alla snöröjningsmaskiner utrustas med skyffel 

att alla snöröjningsmaskinförarnas arbetsuppgifter kompletteras med 
följande moment: Efter att ha röjt snö åt sidan och på det sättet blockerat 
ett övergångsställe stanna, stiga av maskinen, hämta skyffeln, gå tillbaka 
till övergångsstället och med hjälp av detta verktyg med egna händer 
avlägsna snön från övergångsstället. 

 
Frågan som behandlas i medborgarförslaget berör två nämnder, tekniska 
nämnden och renhållningsstyrelsen. Snöröjning vid övergångsställen är 
ett delat ansvar mellan dessa båda nämnder. Frågan är av den karaktären 
att den kan hanteras direkt av dessa nämnder. 

 

Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till 
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom 
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, d.v.s. ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Kommunkontoret föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas 
tekniska nämnden och renhållningsstyrelsen att i samråd handlägga och 
besluta i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015 
Piotr Wisniewskis medborgarförslag den 25 november 2015   
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34. Medborgarförslag om att inte pynta staden 
med oetiskt material 
Dnr KS 2015/0943 

Sammanfattning 
Carolina Ekström föreslår i medborgarförslag att Lunds kommun beslutar 
att av djuretiska skäl avstå från att pynta staden med material som har 
animaliskt ursprung (exempelvis påskfjädrar). Tekniska nämnden har 
yttrat sig och anser att frågan ska beaktas, dock att påskfjädrar inte bör 
uteslutas på dessa grunder. Kommunkontoret hänvisar till kommunens 
riktlinjer för inköp och att djurskyddskrav enligt dessa, ska beaktas samt 
att medborgarförslaget kan anses besvarat med beaktande av detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-12-09 
Tekniska nämndens protokoll 
Carolina Ekströms medborgarförslag   
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35. Medborgarförslag om att Stenkrossen i 
Lund inte ska rivas 
Dnr KS 2015/0684 

Sammanfattning 
Julia Lidfeldt har i ett medborgarförslag till Lunds kommun, föreslagit att 
Stenkrossen i Lund inte ska rivas. Kommunkontoret och kultur-och 
fritidsnämnden hänvisar till den utredningen rörande lokalförsörjning för 
kulturlivet i Lund, som nu pågår. Verksamheten på Stenkrossen ingår i 
denna utredning. Utredningen förväntas vara klar vid årsskiftet och bör 
då kunna överlämnas till kultur-och fritidsnämnden för vidare 
handläggning och beslut. Mot denna bakgrund föreslås att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-17 
Kultur-och fritidsnämndens protokoll 2015-10-22 
Medborgarförslag från Julia Lidfeldt 2015-06-10 
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